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+
Vrijheidsbeperkende 
maatregelen (VBM), 
begrip en onbegrip 
tussen zorgontvanger 
en -verlener
Hoe neem je de juiste  
proportionele maatregelen?

In alle instellingen probeert men een VBM-arm 
beleid te voeren, waarbij er tegelijkertijd veel 
aandacht is voor valpreventie. Hierbij vertrekt  
men vaak vanuit ‘het recht van de patiënt/
bewoner op vrijheid’. Dat is terecht, maar toch 
botst men in de praktijk vaak op grenzen omwille 
van het risico-gedrag van de patiënt of bewoner: 

+ Alleen naar toilet willen gaan
+ Opstaan bij verhoogd valrisico
+ Dwalen door het gebouw, op weg naar ‘huis’
+ Uittrekken van een infuus die hem hindert
+ …

Elke zorgverlener probeert met wisselend succes 
de risico’s van dergelijk gedrag toe te lichten aan 
de betrokkenen, maar het is niet eenvoudig om 
connectie te krijgen. Hoe koppel je veiligheid aan 
respect voor de bewoner of patiënt? 

De sleutel ligt in een beter begrip en 
verwachtingspatroon: “Wanneer ik de 
patiënt of bewoner beter begrijp waarom hij 
doet wat hij doet, kan ik hem op een betere 
manier tegemoetkomen, die voor beiden veel 
aangenamer is.”

Deze studiedag beoogt om zorgmedewerkers uit 
te leggen wàt ze kunnen en mogen verwachten 
van de patiënt of bewoner. En hoe je tot 
beschermende maatregelen kunt komen met de 
juiste proportie tussen enerzijds het gedrag en 
anderzijds het risico. 
Een beslissingsboom, vertrekkend vanuit het 
gedrag van de patiënt of bewoner, kan een 
leidraad zijn om op een geschiktere manier 
te handelen. Ook om alle neuzen van een 
team in dezelfde richting te krijgen,  is deze 
beslissingsboom een bruikbaar medium.
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DOELGROEP
Voor hulpverleners – werkzaam binnen een instelling – die …
+ meer inzicht in het gedrag van de patiënt/bewoner  

willen hebben;
+ en over werkbare methode op de werkvloer willen 

beschikken…
  om een bewuste keuze te maken;
  bij het al dan niet gebruiken van vrijheidsbeperkende  

 maatregelen;
  waarbij de veiligheid en de waardigheid van de  

 zorgontvanger centraal staan.

DOELSTELLINGEN
Met deze opleiding willen we een antwoord bieden op de vraag 
hoe we een procedure kunnen ombuigen naar een praktische 
en haalbare implementatie op de werkvloer:
+ Verruimen van de knowhow bij het cognitief 

informatieproces
+ Keuze van middelen, vertrekkend van de observatie van  

het gedrag van de patiënt/bewoner
+ Teamwork: Hoe de implementatie te faciliteren



INHOUD
+ Cognitief informatieverwerkend proces
+ Gedrag van de patiënt/bewoner versus adequate 

benadering van de hulpverlener: wat mag/kan ik  
verwachten van de patiënt/bewoner en wat niet?

+ Beslissingsboom vanuit het gedrag van de patiënt/bewoner
+ Hoe neem ik het team mee in dit beslissingsproces?

WERKWIJZE
+ Maximaal 20 deelnemers voor een ideale leer- en 

ervaringsoverdracht.
+ Participatieve en interactieve deelname van de kandidaten 

door hen nauw te betrekken tijdens de vorming, steunend 
op hun persoonlijke ervaringen.

+ De praktische toepassingen lopen als een rode draad doorheen 
de verschillende vraagstellingen. Op basis van casuïstiek willen 
we meer helderheid bieden in diverse situaties.

+ Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoefend. 

DUUR
6 uur

PROGRAMMA
08u30  Onthaal
9u-9u45  Het gedrag van de patiënt/bewoner in zijn  

  context plaatsen
9u45u-10u30 Informatieverwerking: een cognitief proces
10u45-12u  Benadering van de patiënt/bewoner op basis  

  van zijn mogelijkheden
12u  Broodjeslunch
13u-14u45  Beslissingsboom op basis van het gedrag  

  van de patiënt
15u-16u  Coaching van het team
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PRIJS

€90 excl. BTW.

PRAKTISCH
+ De opleiding gaat door op vrijdag 2 juni 2023  

(onthaal 08u30) in de seminarieruimte van METRA bv,  
Jan Samijnstraat 25 te 9050 Gentbrugge.  
Wees tijdig zodat we stipt op tijd kunnen starten.

+ Max. 20 deelnemers, de volgorde van inschrijven is 
bepalend.

+ Met de auto: slechts 5 minuten van E17, afrit 10. Parkeren 
kan ter plaatse, let wel op, het is betalend parkeren!

+ Met de trein: station “Gentbrugge”, 5 minuten wandelen 
tot aan METRA: uitgang naar links onder spoorwegbrug: 
Robert Rinskopflaan; eerste straat links: Frederik 
Burvenichstraat; eerste straat rechts: Jan Samijnstraat 
(bedrijvenpark).

INSCHRIJVEN
+ Inschrijven uitsluitend via academy@metra.be met 

vermelding van “VBM”, voornaam + naam, persoonlijk 
mailadres, functie en facturatiegegevens van de organisatie 
(naam, facturatieadres, mailadres, BTW-  
of ondernemingsnummer, referentie te vermelden op 
factuur). 

+  Inschrijving is pas definitief na betaling van €90 (excl. BTW) 
per deelnemer na ontvangst van onze factuur.

+  Op het einde van de opleiding wordt een opleidingsattest 
verstrekt.

WIE IS ERGO SUM?
Ergo Sum is een ergotherapeutische praktijk die garant staat 
voor kwaliteit en persoonlijke aanpak. Ergo Sum steunt op 3 
pijlers: advies, therapie en vorming. Het richt zich zowel naar 
de cliënten als naar hulpverleners. Ergo Sum kan steunen op 
jarenlange ervaring en onderscheidt zich bovendien door de 
unieke combinatie van revalidatie, geriatrie en onderwijs.

ERGO SUM, Heidi Lemmens,
H. Geeststraat 10, 3290 Diest
Erkenningsnummer: 6/50105/86/650
GSM: +32(0) 486 167 339

met dank aan


